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1. HISTORIA OBRONY CYWILNEJ


Podstawowym celem obrony cywilnej kraju jest ochrona ludności cywilnej przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i 
przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do 
przetrwania. 
Początki obrony cywilnej sięgają I wojny światowej. Pierwsze bomby zrzucone z samolotów 
wojskowych na Paryż, Piotrogród i Freiburg dowiodły, że należy się liczyć z możliwością
przenikania na zaplecza wojujących stron i niszczenia obiektów cywilnych. Dlatego też w 
poszczególnych państwach zaczęto tworzyć system obronny, chroniącego wnętrze danego kraju. 
Francja, Wielka Brytania i Niemcy jako pierwsze zaczęły konkretyzować te zamiary, tworząc 
system zwany obroną przeciwlotniczą. 
Zrozumienie potrzeby organizacji ochrony ludności cywilnej zaowocowało w Polsce 
utworzeniem w latach dwudziestych dwudziestego wieku Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej 
i Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Ustawa sejmowa z 1934 roku o obronie przeciwlotniczej 
zainicjowała proces kształtowania się sfery obronności kraju, noszącej znamiona współczesnej 
obrony cywilnej, której etapy rozwoju można ująć w następujące ramy czasowe:

1922 - 1939 - Ochrona Przeciwlotnicza i Przeciwgazowa;
1939 - 1945 - Samoobrona ludności w czasie wojny i okupacji;
1945 - 1964 - Terenowa Obrona Przeciwlotnicza;
1964 - 1973 - Powszechna Samoobrona;
od 1973 - Obrona Cywilna.



2.OCHRONA OFIAR KONFLIKTÓW ZBROJNYCH 
Wokół idei niesienia pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych rozwinął się ruch społeczny, zainicjowany 
przez  grupę genewskich działaczy z J.H.Dunantem na czele, która w  1864r. Zawiązała 
Międzynarodowy Komitet  Czerwonego Krzyża ( MKCK). W różnych państwach na świecie powstały 
krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, a od 1875 r.- także Czerwonego Półksiężyca ( w Turcji i 
innych państwach muzułmańskich). Znaki Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są znakami 
ochronnymi wojskowych  służb medycznych na mocy art.38.1 Konwencji Genewskiej z 1949 r.
Najwyższym organem władz Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża   i Czerwonego Półksiężyca 
jest Konferencja odbywająca się co cztery lata. Na XX Konferencji Ruchu w Wiedniu w 1965r. 
uchwalono, że Ruch będzie się kierował zasadami :
humanitaryzmu ( poszanowanie godności ludzkiej, działanie na rzecz pokoju, współpracy i przyjaźni);
bezstronności (niesienie pomocy poszkodowanym bez względu na ich pochodzenie, poglądy, wyznanie, 
narodowość, rasę itp.);
neutralności (nieangażowanie się po żadnej ze stron konfliktu);
niezależności (działanie wyłącznie na podstawie własnych uregulowań wewnętrznych);
dobrowolności (dobrowolna przynależność do organizacji);
jedności (w każdym kraju członkowskim istnieje tylko jedna organizacja czerwonokrzyska);
powszechności (członkiem stowarzyszenia może zostać każdy człowiek).



AKT NADRZĘDNY
PROTOKÓŁ DODATKOWY (PROTOKÓŁ I)
DO KONWENCJI GENEWSKICH Z DNIA 12 SIERPNIA 1949 R., 
DOTYCZĄCY OCHRONY OFIAR MIĘDZYNARODOWYCH 
KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
SPORZĄDZONY W GENEWIE DNIA 8 CZERWCA 1977 R.

CZĘŚĆ IV
LUDNOŚĆ CYWILNA
Dział I
OGÓLNA OCHRONA PRZED SKUTKAMI DZIAŁAŃ WOJENNYCH
Rozdział I
ZASADA PODSTAWOWA I ZAKRES STOSOWANIA

Artykuł 48 
Zasada podstawowa
W celu zapewnienia poszanowania i ochrony ludności cywilnej oraz dóbr o charakterze cywilnym 
strony konfliktu powinny zawsze odróżnić ludność cywilną od kombatantów oraz dobra o 
charakterze cywilnym od celów wojskowych i w związku z tym kierować swoje operacje jedynie 
przeciwko celom wojskowym.



OBRONA CYWILNA
ARTYKUŁ 61 
OKREŚLENIA I ZAKRES STOSOWANIA

W rozumieniu niniejszego protokołu:

(a) określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań
humanitarnych wymienionych niżej, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przezwyciężanie ich 
bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące 
zadania:
(i) służba ostrzegawcza;
(ii) ewakuacja;
(iii) przygotowanie i organizowanie schronów;
(iv) obsługa środków zaciemnienia;
(v) ratownictwo;
(vi) służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
(vii) walka z pożarami; 
(viii) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
(ix) odkażanie i inne podobne działania ochronne;
(x) dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
(xi) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;
(xii) doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;
(xiii) doraźne grzebanie zmarłych;
(xiv) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
(xv) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej 
wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.



OBRONA CYWILNA
ARTYKUŁ 61 
OKREŚLENIA I ZAKRES STOSOWANIA

(b) określenie "organizacje obrony cywilnej" obejmuje obiekty oraz formacje utworzone 
przez uprawnione władze strony konfliktu lub działające z ich upoważnienia dla wypełnienia 
któregokolwiek z zadań wymienionych w punkcie (a) i wyznaczone wyłącznie do tych zadań;
(c) określenie "personel" organizacji obrony cywilnej obejmuje osoby, które strona 
konfliktu zatrudnia wyłącznie do wykonywania zadań wyliczonych w punkcie (a), w tym personel 
wyznaczony przez uprawnioną władzę tej strony wyłącznie do zarządzania tymi organizacjami;
(d) określenie "materiały" organizacji obrony cywilnej oznacza wyposażenie, zaopatrzenie i 
środki transportu, które te organizacje użytkują dla wypełniania zadań wyliczonych w punkcie (a).



ARTYKUŁ 62 
OCHRONA OGÓLNA

1. Organizacje cywilne obrony cywilnej, jak też ich personel powinny być szanowane i chronione 
odpowiednio do postanowień niniejszego protokołu, a zwłaszcza do postanowień niniejszego 
działu. Mają one prawo do wypełniania swych zadań obrony cywilnej, z wyjątkiem wypadków 
stanowczej konieczności wojskowej.

2. Postanowienia ustępu 1 stosuje się również do osób cywilnych, które, nie należąc do organizacji 
obrony cywilnej, odpowiadają na wezwanie uprawnionych władz i wypełniają pod ich kontrolą
zadania obrony cywilnej.

3. Do budynków i materiałów używanych w celach obrony cywilnej, jak też do schronów 
przeznaczonych dla ludności cywilnej stosuje się artykuł 52. Dobra użytkowane w celach obrony 
cywilnej mogą być niszczone lub przeznaczane do innych celów tylko przez stronę, do której 
należą.



ARTYKUŁ 65
USTANIE OCHRONY

1. Ochrona, do jakiej mają prawo cywilne organizacje obrony cywilnej, ich personel, budynki, schrony oraz 
ich materiały, może ustać tylko w wypadku prowadzenia działań szkodliwych dla nieprzyjaciela lub 
wykorzystywania ich, poza ich właściwymi zadaniami, do takich działań. Jednakże ochrona ustanie jedynie 
wtedy, gdy ostrzeżenie ustalające, jeśli to jest celowe, uzasadniony termin pozostanie nieskuteczne.
2. Nie należy uważać za szkodliwe dla nieprzyjaciela:
(a) wykonywania zadań obrony cywilnej pod kierownictwem lub nadzorem władz wojskowych;
(b) współpracy cywilnego personelu obrony cywilnej z personelem wojskowym w wykonywaniu 
zadań obrony cywilnej ani przydzielenia osób wojskowych do cywilnych organizacji obrony cywilnej;
(c) spełniania zadań obrony cywilnej, które mogą sporadycznie przynosić korzyść ofiarom 
wojskowym, zwłaszcza niezdolnym do walki.
3. Nie należy ponadto uważać za działanie szkodliwe dla nieprzyjaciela noszenia lekkiej broni osobistej 
przez cywilny personel obrony cywilnej dla utrzymania porządku lub obrony własnej. Jednak w strefach, w 
których toczą się albo mogą się toczyć walki na lądzie, strony konfliktu powinny poczynić odpowiednie 
kroki, aby ograniczyć to uzbrojenie do broni krótkiej, takiej jak pistolety lub rewolwery, w celu ułatwienia 
rozróżnienia między personelem obrony cywilnej a kombatantami. Gdyby jednak personel obrony cywilnej 
nosił w takich strefach inną lekką broń osobistą, powinien on być szanowany i chroniony od chwili, gdy 
zostanie rozpoznany jako taki.
4. Zorganizowanie cywilnych organizacji obrony cywilnej na wzór wojskowy ani też obowiązkowy 
charakter służby w nich również nie powinny pozbawiać ich ochrony przewidzianej w niniejszym rozdziale.



Ochrona ofiar konfliktOchrona ofiar konfliktóów zbrojnych w zbrojnych 
((Dz.UDz.U. . NrNr. 41, poz.276) . 41, poz.276) 

Polski Czerwony Krzyż (PCK) działa od 18 stycznia 1919 r., jego obecna działalność reguluje 
ustawa z 16 listopada 1964 r. o PCK. Członkiem organizacji może zostać każda osoba, która chce 
pomoc w realizacji jej zadań. 

Do podstawowych zadań PCK należą : 
pomoc potrzebującym, ofiarom zdarzeń losowych;
propagowanie honorowego krwiodawstwa;
szerzenie oświaty zdrowotnej; szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;
prowadzenie Biura Informacji i Poszukiwań (zajmującego się zbieraniem i wymianą informacji o 
losach jeńców wojennych i ofiar katastrof oraz poszukiwaniem osób w tych zdarzeniach 
zaginionych);
współpraca zagraniczna i udział w akcjach humanitarnych;
upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.



PORPORÓÓWNANIE ZADAWNANIE ZADAŃŃ PRAWA  PRAWA  
MIMIĘĘDZYNARODOWEGO I KRAJOWEGODZYNARODOWEGO I KRAJOWEGO

Najważniejszym dokumentem prawa międzynarodowego odnoszącym się do obrony

cywilnej jest I protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. 

o ochronie ofiar wojny. Protokół ten został sporządzony w Genewie 8 czerwca 1977 r.,

Polska przyjęła go 19 września 1991 r. Zgodnie z treścią tego dokumentu określenie 

„obrona cywilna” oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych 

mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi 

z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich 

następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.



Obrona Cywilna w PolsceObrona Cywilna w Polsce

wg. obowiązujących w Polsce unormowań prawnych, obrona cywilna 

jest  elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks 

przedsięwzięć: o charakterze planistycznym, organizacyjnym, 

szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo – technicznym 

zaopatrzeniowym. Organizację oraz zasady przygotowania i realizację

zadań obrony cywilnej regulują wewnętrzne przepisy każdego kraju. 

Normy międzynarodowego prawa wojennego mają zastosowanie 

przede wszystkim w okresie trwania konfliktu zbrojnego. 



Obrona Cywilna w PolsceObrona Cywilna w Polsce

Funkcjonowanie obrony cywilnej (OC) w Polsce reguluje 

wielokrotnie nowelizowana Ustawa z 21 listopada 1967 roku 

o powszechnym obowiązku obrony. Zgodnie z jej regulacjami 

obrona cywilna ma na celu:

ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz dóbr kultury;

ratowanie poszkodowanych i udzielanie im pomocy (w czasie
wojny);

współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń
środowiska oraz usuwaniu ich skutków.



Ustawa o powszechnym obowiUstawa o powszechnym obowiąązku obrony zku obrony 
Rzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 listopada 1967z dnia 21 listopada 1967 ((Dz.U.2019 poz. 1541  t. j.)Dz.U.2019 poz. 1541  t. j.)

art. 1 Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej

art. 2
Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie 

ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie 
innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do 
wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych 
organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji 
społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym 
w ustawach. 



Ustawa o powszechnym obowiUstawa o powszechnym obowiąązku obrony zku obrony 
Rzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej Polskiej

Art. 17. 1. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony 

cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, na dzień dzisiejszy jest nim starszy 

brygadier Andrzej BartkowiakAndrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

2. Szefa Obrony Cywilnej Kraju powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych.
4. Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy:

1) przygotowywanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej,
2) ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej,
3) koordynowanie określonych przedsięwzięć i sprawowanie kontroli realizacji

przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego 
zadań obrony cywilnej,

4) sprawowanie nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w obronie
cywilnej.



Ustawa o powszechnym obowiUstawa o powszechnym obowiąązku obrony zku obrony 
Rzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej Polskiej

5. Szef Obrony Cywilnej Kraju w sprawach należących do swojego zakresu 
działania wydaje zarządzenia, wytyczne, instrukcje i regulaminy.
6. Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie 
lub burmistrzowie (prezydenci miast).
7. Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 
należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć
obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie.
8. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres działania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów 
i gmin, jak również zasady i tryb kierowania oraz koordynowania przez nich 
przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej. 



Ustawa o powszechnym obowiUstawa o powszechnym obowiąązku obrony zku obrony 
Rzeczypospolitej PolskiejRzeczypospolitej Polskiej

DZIAŁ IV OBRONA CYWILNA   ROZDZIAŁ 1    PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 137. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy 
i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 
poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i 
zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 

Art. 138. 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do 
wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. 



ZADANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJUZADANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU

Szef Obrony Cywilnej Kraju w sprawach należących do swojego 
zakresu działania wydaje zarządzenia, wytyczne, instrukcje i 
regulaminy.

Zadania  Szefa Obrony Cywilnej Kraju:
•wydaje wytyczanie w zakresie kierunków oraz plany rozwoju 
obrony cywilnej państwa, uzgadnia z Szefem Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego projekty planu obrony cywilnej    
państwa, określa zasady opracowywania planów obrony
cywilnej województw, gmin i zakładów pracy,
•określa zasady organizacji i prowadzenia ćwiczeń obrony 
cywilnej, organizowania i prowadzenia kontroli realizacji zadań
obrony cywilnej przez terenowe organy ogólnej administracji 
rządowej, samorządu terytorialnego oraz przez zakłady pracy,



ZADANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJUZADANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ KRAJU

• sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad akcjami 
ratunkowymi, które wymagają organizowania kierownictwa 
regionalnego lub krajowego, z uwagi na zasięg terytorialny lub 
zaangażowanie sił. Polska pracuje obecnie nad 
przygotowaniem systemu gotowości cywilnej, by sprostać
każdej sytuacji kryzysowej. Wymaga to ram prawnych 
umożliwiających prowadzenie efektywnych działań w sytuacji 
katastrofy i kryzysu, jak również w czasie wojny. 



Szef Obrony Cywilnej WojewSzef Obrony Cywilnej Wojewóództwadztwa

Szefem Obrony Cywilnej Województwa podkarpackiego jest 
Wojewoda Ewa Leniart

Terenowymi organami obrony cywilnej są starostowie, wójtowie
lub burmistrzowie (prezydenci miast).

Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin należy:
kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji
przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje
społeczne działające na ich terenie.



ROZPORZĄDZENIE  RADY MINISTRÓW Z DNIA 
25 CZERWCA 2002 R. 
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DZIAŁANIA SZEFA OBRONY 
CYWILNEJ KRAJU, SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ  WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I 
GMIN (DZ.U.NR 96,POZ.850)

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia szczegółowy 
zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin, jak również zasady i tryb 
kierowania oraz koordynowania przez nich przygotowań i 
realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej. 
§ 1. Rozporządzenie reguluje szczegółowy zakres działania Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin oraz zasady i tryb kierowania, a także 
koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć
obrony cywilnej.
§ 2. Zakres działań Szefa Obrony Cywilnej Kraju…….,
§ 3. Zakres działań szefów Obrony Cywilnej województw, 

powiatów i gmin na obszarze działania……., 



ROZPORZĄDZENIE  RADY MINISTRÓW Z DNIA 
25 CZERWCA 2002 R. 
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU DZIAŁANIA SZEFA OBRONY 
CYWILNEJ KRAJU, SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ  WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I 
GMIN (DZ.U.NR 96,POZ.850)

§ 4. Szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz 
koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji 
przedsięwzięć obrony cywilnej:
1) Szef Obrony Cywilnej Kraju – szefów obrony cywilnej województw,
2) Szef obrony cywilnej województwa – szefów obrony cywilnej powiatów,
3) Szef obrony cywilnej powiatu – szefów obrony cywilnej gmin,
4) Szef obrony cywilnej gminy – szefów obrony cywilnej w instytucjach, u 
przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych 
jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy.



ZADANIA OBRONY CYWILNEJ

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, 
urządzeń użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i 
udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także 
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń
środowiska naturalnego jak 
i usuwanie ich ewentualnych skutków i to są jej główne cele 
z których ma obowiązek się wywiązywać. 

Zadania obrony cywilnej są niezwykle zróżnicowane –
należą do nich:
-działalność planistyczna i prace organizacyjne związane 
z obroną ludności cywilnej,
-działalność szkoleniowa i upowszechniająca tematykę
z zakresu obrony cywilnej, w zakładach pracy i szkołach,
-przygotowanie społeczeństwa do powszechnej samoobrony,



ZADANIA OBRONY CYWILNEJ

-współdziałanie w zwalczeniu klęsk żywiołowych i zagrożeń
środowiska,
-wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie,
-przeprowadzanie w razie potrzeb ewakuacji ludności,

-przygotowanie budowli ochronnych (schrony),
-organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych zapewnienie 
doraźnych lokali i pomieszczeń oraz zaopatrywanie 
poszkodowanej ludności w podstawowe artykuły,
-zabezpieczenie dóbr kultury, ważnej dokumentacji 
i urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego,
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-doraźne przywracanie działania niezbędnych służb   użyteczności 
publicznej, w tym pomoc w budowie 
i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
-zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia w czasie wojny
-pomoc w zaprowadzeniu porządku w strefach dotkniętych 
klęskami
-ratowanie żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania 
(lekarstwa, odzież)
-pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach 
dotkniętych klęskami,
-doraźna pomoc w pochówku zmarłych.



Ochrona ludnoOchrona ludnośścici

Ochrona ludności to termin, który oznacza zarówno działania 

administracji publicznej, jak i czynności indywidualne zmierzające 

do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich 

mienia.

Celami ochrony ludności są również: utrzymanie sprzyjających 

warunków środowiskowych, pomoc socjalna i psychologiczna

poszkodowanym, ich ochrona prawna oraz edukacja w kwestiach

zachowania się podczas katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych oraz bezpośrednio po nich.



PORPORÓÓWNANIE ZADAWNANIE ZADAŃŃ Z PRAWA MIZ PRAWA MIĘĘDZYNARODOWEGO I DZYNARODOWEGO I 
KRAJOWEGOKRAJOWEGO

l.p. PRAWO 
MIEDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE UWAGI

1 Służba ostrzegawcza
Wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie 

ludności  w tym przygotowanie systemu SWA i 
SWO

2 Ewakuacja Organizowanie ewakuacji ludności

3 Przygotowanie i 
organizowanie schronów brak regulacji prawnych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC 

Kraju, szefów OC województw, powiatów i gmin. 

4 Obsługa środków 
zaciemnienia brak regulacji prawnych 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC 

Kraju, szefów OC województw, powiatów i gmin.

5 Ratownictwo 
Integrowanie sił OC oraz innych służb, społecznych 

organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji 
ratunkowych 

6
Służby medyczne, w tym 

pierwsza pomoc oraz opieka 
religijna

Wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej do 
udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w 

wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia 
ludności

7 Walka z pożarami Zabezpieczenie wody do celów przeciw 
pożarowych 

8 Wykrywanie i oznaczanie stref 
niebezpiecznych

Zadanie to połączono 
z zadaniem 1



PORPORÓÓWNANIE ZADAWNANIE ZADAŃŃ Z PRAWA MIZ PRAWA MIĘĘDZYNARODOWEGO I DZYNARODOWEGO I 
KRAJOWEGOKRAJOWEGO

Lp. PRAWO MIEDZYNARODOWE PRAWO KRAJOWE Uwagi

9 Odkażanie i inne podobne 
działania ochronne

Przygotowywanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i 
zakażeń

10 Dostarczanie doraźnych 
pomieszczeń i zaopatrzenia

Organizowanie doraźnych miejsc przebywania 
(bytowania) i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności

11

Doraźna pomoc dla 
przywrócenia i utrzymania 

porządku w strefach 
dotkniętych klęskami brak regulacji prawnych 

12
Doraźne przywrócenie 

działania niezbędnych służb 
użyteczności publicznej

Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i 
wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz 
wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i 

celów p-poż

13 Doraźne grzebanie zmarłych Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do 
doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych 

14
Pomoc w ratowaniu dóbr 

niezbędnych 
dla przetrwania

Zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz a 
także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia 

zniszczeniem

15 Planowanie zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr 
kultury

16

Dodatkowe rodzaje 
działalności niezbędne dla 

wypełnienia w/w zadań w tym 
planowanie

Działalność planistyczno-organizacyjna, szkoleniowa i 
upowszechniająca w zakresie OC.

Przygotowanie ludności do udziału w powszechnej 
samoobronie



Ochrona ludnoOchrona ludnośścici

Czy wiesz, kto zajmuje się ochroną ciebie i twoich najbliższych 
w naszym kraju? 

Wydaje ci się, że dbanie o bezpieczeństwo jest zadaniem tylko 
takich służb, jak straż miejska, policja czy straż pożarna? Otóż
ochroną ludności zajmujesz się również i ty (często nawet o tym
nie wiedząc) i dzieje się to nie tylko w sytuacji zagrożenia wojną, 
ale niemal każdego dnia.



TRANSFORMACJA OBRONY CYWILNEJ W PIGUŁCE

1991 

1996

1997

1998

2002

2003

Ratyfikacja Protokołu Dodatkowego I do Konwencji 
Genewskich

Rozpoczęcie procesu przemian

Przesunięcie obrony cywilnej z MON do MSW

Unifikacja zadań obrony cywilnej na szczeblu  centralnym

Uchwalenie ustaw o stanach nadzwyczajnych

Rozpoczęcie procesu legislacyjnego ustaw o bezpieczeństwie 
obywatelskim i o krajowym systemie ratowniczym



OBRONA CYWILNA PO PLANOWANYCH ZMIANACH 
PRAWNYCH 

\

Protokół dodatkowy I  do 
Konwencji Genewskich

Ustawa o bezpieczeństwie 
obywatelskim

Podmioty ochrony cywilnej, w czasie wojny i w razie wprowadzenia stanu wojennego, stają się
organizacjami obrony cywilnej w rozumieniu artykułu 61 ust. 1 protokołu dodatkowego i realizują
zadania w nim określone.

Personel organizacji obrony cywilnej wraz z odpowiednim sprzętem 
i  wyposażeniem nie podlega mobilizacji do sił zbrojnych.

Organizacje obrony cywilnej nie wykonują zadań na rzecz sił zbrojnych, związanych 
bezpośrednio z działaniami bojowymi.


